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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk 

POLSKA 

NIP   583-000-20-19 

Regon  190042880 

tel.: +48 (prefix) 58 326 01 00 

fax.: +48 (prefix) 58 322 15 76 

http://www.zut.com.pl 

e-mail: zut@zut.com.pl 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej 
u.p.z.p. o wartości szacunkowej powyżej 5 225 000 EUR zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 
poz. 2263).  

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kompostowni odpadów 
biodegradowalnych wraz z obiektami towarzyszącymi, w których w warunkach 
kontrolowanych będą prowadzone procesy technologiczne, min: przygotowanie 
wsadu do kompostowania, dojrzewanie kompostu po fazie intensywnej oraz 
doczyszczanie kompostu. Obiekty będą zlokalizowane na południe od istniejącej 
sortowni, w miejscu używanym obecnie jako plac dojrzewania kompostu obiekt nr 
403.  
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2. Planowana do realizacji instalacja obsługiwała będzie obszar obejmujący Gminę 
Miasto Gdańsk, Gminę miejską i wiejską Pruszcz Gdański, Gminę Żukowo, 
Gminę Kartuzy, Gminę Somonino i Gminę Przodkowo.  

3. W zakres zamówienia wchodzi: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) kompostowni 
wraz z obiektami towarzyszącymi, zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w 
szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  
Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 ze zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672, 
831, 903, 1250, 1472 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 266, 
542, 544, 566 ze zm.), Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 
Dz. U. z 2015 r., poz. 625, 1893, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 352, 1250 ze zm.), Ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 
266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla kompostowni wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

b)  uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których 
obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie 
materiałów o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci 
zewnętrznych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, 

c) sporządzenie stosownej dokumentacji i przeprowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko (jeżeli w toku prac projektowych taka 
konieczność wystąpi), zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 ze zm.), 

d) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 
e) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych i technologicznych, 
f) ustanowienie Kierownika Budowy, 
g) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

h) organizacja placu budowy, 
i) wytyczenie obiektów w terenie, 
j) budowa obiektów kompostowni i towarzyszącej infrastruktury, które zostały 

wymienione w części szczegółowej PFU 
k) dostawa i montaż urządzeń i sprzętu, 
l) operat ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla 

instalacji 
m) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń, 
n) dostarczenie instrukcji eksploatacji wraz z instrukcjami stanowiskowymi, 
o) rozruch i szkolenie załogi, 
p) przeprowadzenie Prób Końcowych potwierdzających efekt ekologiczny, 
q) udział w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych,  
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r) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin 
wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa 
wraz z uzyskaniem tych decyzji  

s) opracowanie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane instalacji, 
zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz 
z uzyskaniem stosownej decyzji, 

t) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie instalacji, 
u) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami 

w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać 
będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz 
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy 
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 
zasadniczej terenu, 

v) przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
 

4. Kompostownia winna być zaprojektowana w technologii szczelnie zamykanych 
boksów żelbetowych wraz z hermetycznie zamkniętą halami: manewrową, 
przygotowania wsadu, dojrzewania i doczyszczania. Hale winny być 
zaprojektowane w konstrukcji stalowej. Instalacja winna mieć niezależny system 
oczyszczania powietrza poprocesowego. Zamawiający wymaga zaprojektowania i 
wybudowania instalacji o minimalnej przepustowości na poziomie 40 000 Mg/rok. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III 
niniejszej SIWZ. 

6. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę.  

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby 
Wykonawca lub podwykonawca, który skieruje do wykonywania robót swoich 
pracowników wykonujących czynności związane  z pracami budowlano – 
montażowymi wykazał się zatrudnieniem tych osób w ramach umowy o pracę  
w okresie, w którym dana czynność ma być wykonywana (z wyjątkiem osób 
pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie np. kierownik robót, 
kluczowi specjaliści). 

7. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 
przedstawi wykaz czynności związanych z robotami budowlano – montażowymi w 
zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu Pracy. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że osoby  wykonujące 
te czynności będą przez niego zatrudnione, w okresie w którym dana czynność 
ma być wykonywana, w oparciu o umowę o pracę. 

8. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik Warunki 
Kontraktowe dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy  DLA URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I 
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ” SIDIR edycja 4, 
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, ISBN: 83-86774-28-2  
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9. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie sprawować 
Inżynier Kontraktu.  

10. Niniejsze zamówienie jest częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w 
Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. 

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45200000-9  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71223000-7 
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 
budowlanych 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45213000-3 
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 
magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych,  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem 
mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45250000-4 
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 
obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 

45251000-1 
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i 
elektrociepłowni 

45252000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 
oczyszczania oraz spalania odpadów 
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45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 

5. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia powtórzone. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 u.p.z.p.  

7. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia. 

1. Czas na Wykonanie: 530 dni od Daty Rozpoczęcia, przy czym Zamawiający 
zastrzega, iż: 
1) termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę nie przekroczy 180 dni liczonych od 
Daty Rozpoczęcia 

2) termin wykonania całości Robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie instalacji nie przekroczy 470 dni) liczonych od Daty 
Rozpoczęcia, przy czym Wykonawca przystąpi do Robót najpóźniej w 
terminie 14 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 

3) Próby Końcowe – 60 dni 
2. Próby Eksploatacyjne – 120 dni 
3. Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin 
wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra właściwego do spraw rolnictwa 
wraz z uzyskaniem tych decyzji w terminie 850 dni liczonych od Daty 
Rozpoczęcia. 

4. Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej 
niż 7-dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 14 dni po dacie 
wejścia Kontraktu w życie. 
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5. Okres gwarancji jakości na całość robót będących przedmiotem 
zamówienia wynosi 60 miesięcy  od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót. Okres Zgłaszania Wad wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót  

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą 
spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 
1 u.p.z.p,: 

 1) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p 
 2) spełniać warunki udziału w postępowaniu; 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej,  

      Określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ. 

 

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.2) zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca  wykaże, że osiągnął w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości co najmniej 
50.000.000 PLN, oraz, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 
4.000.000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
4.000.000 PLN, 

b) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.2.3) zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, zaprojektował i wybudował lub wybudował co najmniej trzy 
kompostownie, w tym  zaprojektował i wybudował co najmniej jedną 
kompostownię w konstrukcji żelbetowych komór, zamykanych szczelnymi 
bramami o przepustowości nie mniejszej niż 25.000 Mg/rok, wyposażoną w 
biofiltr z wypełnieniem organicznym a inwestycja została zrealizowana w 
oparciu o warunki kontraktowe „żółty” FIDIC lub warunki równoważne w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”; 

i 

jego średnie roczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresiewynosiło co najmniej 30 osób, w tym liczebność 
kadry kierowniczej w liczbie co najmniej 3 osób, 
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i 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skieruje do 
realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z podaniem 
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami: 

1)) Menedżer projektu – Rezydent posiadający następujące kwalifikacje: 
� wykształcenie wyższe techniczne; 

� co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w bezpośrednim zarządzaniu 
lub nadzorowaniu inwestycji budowlanych na stanowiskach kluczowych 
ekspertów Inżyniera Kontraktu lub zespołu sprawującego nadzór inwestorski 
lub Managera/Dyrektora Kontraktu z ramienia Wykonawcy 

� doświadczenie w zarządzaniu budową w charakterze Kierownika budowy i/lub 
Inżyniera Rezydenta i/lub Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu i/lub 
Kierownika Zespołu i/lub Managera/Dyrektora Kontraktu z ramienia 
Wykonawcy, sprawującego nadzór dla co najmniej dwóch zakończonych i 
rozliczonych inwestycji „sektora środowisko” (gospodarka odpadami lub 
gospodarka wodno-ściekowa) o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 
25.000.000 PLN netto, przy czym  minimum jedna inwestycja była 
prowadzona w oparciu o warunki kontraktowe „żółty” FIDIC lub warunki 
równoważne w formule „zaprojektuj i wybuduj”; 

 

PROJEKTOWANIE 

2)) Projektant – kierownik zespołu projektowego 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub 
równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego, 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku Projektanta, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia 
w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia obiektów 
i instalacji gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu 
projektowego. Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: zakłady 
zagospodarowania odpadów wyposażone co najmniej kompostownię i sortownię 
odpadów o przepustowości nie mniej niż 60 000 Mg/rok w połączeniu z 
kompostownią o przepustowości nie mniej niż 30 000 Mg/rok, 

3)) Projektant specjalności konstrukcyjno budowlanej 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub 
równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego, 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 
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Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy 
na stanowisku Projektanta, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu 
podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki 
odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego. Przez podobne 
obiekty i instalacje rozumie się: zakłady zagospodarowania odpadów wyposażone co 
najmniej kompostownię i sortownię odpadów o przepustowości nie mniej niż 60 000 
Mg/rok w połączeniu z kompostownią o przepustowości nie mniej niż 30 000 Mg/rok 

 
4)) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość 
oprogramowania AutoCad lub równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego 
i MS Project lub równoważnego, 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku Projektanta, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia 
w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia obiektów 
i instalacji gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu 
projektowego. Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: zakłady 
zagospodarowania odpadów wyposażone co najmniej sortownię odpadów o 
przepustowości nie mniej niż 60 000 Mg/rok w połączeniu z kompostownią o 
przepustowości nie mniej niż 30 000 Mg/rok, 
 

5)) Projektant specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane 
od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, 
Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego, 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku Projektanta. 
 
 

6)) Projektant specjalności drogowej 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane 
od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub równoważnego, 
Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku Projektanta. 

 
7)) Projektant specjalności telekomunikacyjnej 
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� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; znajomość oprogramowania AutoCad lub 
równoważnego, Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub równoważnego, 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku Projektanta. 

 
8)) Technolog 
� Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie techniczne; znajomość oprogramowania 

AutoCad lub równoważnego Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub 
równoważnego; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 
w ochronie środowiska i/lub zagospodarowywaniu odpadów w tym co najmniej 3 
letnie doświadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu realizacji budowy linii 
technologicznych do kompostowania; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – doświadczenie w projektowaniu i/lub 
zarządzaniu na stanowisku samodzielnym i/lub pracy w charakterze technologa, 
kierownika projektu dla co najmniej jednego zakładu zagospodarowania odpadów, w 
skład którego wchodziła kompostownia pracującą w systemie zamkniętym o 
przepustowości minimum 30.000 Mg/rok.  

9)) Geotechnik 
� Kwalifikacje i umiejętności: kwalifikacje (zgodnie z §. 2 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska Dz. U. nr 124 poz 865 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac 
geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami 
oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji) minimum do 
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI i/lub do 
kierowania w terenie robotami geologicznymi kategorii XII; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 
w charakterze geologa i/lub geotechnika; 

 
BUDOWA 
 
10)) Kierownik budowy 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku kierownika budowy. 

 
11)) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat;  

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 
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12)) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane 
od co najmniej 3 lat; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

 
13)) Kierownik specjalności drogowej 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane 
od co najmniej 3 lat; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

 
14)) Kierownik specjalności telekomunikacyjnej 
� Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa, posiadane od co najmniej 3 lat; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe 
w budownictwie; 

 
15)) Kierownik montażu linii technologicznych 
� Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie techniczne; znajomość oprogramowania 

AutoCad lub równoważnego Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub 
równoważnego; 

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe; 
� Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w pracy na stanowisku kierownika montażu linii technologicznych do sortowania i/lub 
kompostowania intensywnego, w tym kierowanie, montażami  minimum jednej linii do 
kompostowania intensywnego o przepustowości minimum 30.000 Mg/rok; 

 
16)) Specjalista ds. rozruchów technologicznych 
� Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie techniczne; znajomość oprogramowania 

AutoCad lub równoważnego Microsoft Office lub równoważnego i MS Project lub 
równoważnego;  

� Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 
w ochronie środowiska i/lub zagospodarowywaniu odpadów, w tym co najmniej 5 
letnie doświadczenie przy prowadzeniu i nadzorowaniu realizacji montażu, 
uruchamianiu, rozruchach linii technologicznych do kompostowania intensywnego; 

Szczególne doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
uruchamianiu i rozruchach linii technologicznych do sortowania i/lub kompostowania 
intensywnego, w tym uruchamianie i rozruch minimum jednej linii do kompostowania 
intensywnego o przepustowości minimum 30.000 Mg/rok, wraz z przeprowadzeniem prób 
końcowych zakończonych wystawieniem Świadectwa przejęcia i/lub podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego 

 

A. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz.290, 961, 1165, 1250 ze 
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zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2014, poz. 1278 ze zm.). 
B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane 
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 
C. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne 
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63,  
poz. 394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004). 
 
Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka 
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, 
gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który 
zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 
personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich 
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych 
zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 
Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na 
złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w 
bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, 
ekonomicznych i prawnych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji Specjalistów przez jedną 
osobę.  
Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi 
Zamawiającego. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane 
finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. 
Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego 
następującego po tej sobocie.  

     Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej 
wykonawców, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9.3.a) i 
9.3.b) wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie.  
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10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

Do Oferty każdy wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu KE wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia. 
W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez Wykonawców (np. 
Konsorcjum), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 
podmiotów. 

b) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia Podwykonawcom, w przypadku gdy nazwy 
podwykonawców są mu znane, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożyć jednolite 
dokumenty dotyczące Podwykonawców.. 

 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.2.2). 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyćprawidłowo wypełniony JEDZ – Część IV 
– Kryteria kwalifikacji tabela B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa (załącznik nr 3 
do SIWZ) oraz złożyć, na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające 
spełnienie tego warunku 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w punkcie 9.2.3). 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty prawidłowo 
wypełniony JEDZ – Część IV – Kryteria kwalifikacji tabela C: Zdolność 
techniczna i zawodowa (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz złożyć, na wezwanie 
Zamawiającego dowody potwierdzające spełnienie tego warunku 

 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub 
dokumentów: 

     W zakresie punktu 10.1): 

a) Rachunki zysków i strat, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie 
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zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających przychody – za okres ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja 
ekonomiczna i finansowa), 

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu.  

W zakresie punktu 10.2): 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty. 

1) Zgodnie z art. 22a u.p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1) i 8) u.p.z.p. 
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4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.1), nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.1) 

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty:  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich), 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich) 

4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p., , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności, (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z 
nich); 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich); 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
oświadczenia dla każdego z nich) 

4. Stosownie do treści § 7 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 
1126 z późn. zm.): 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 
10.3.1)-10.3.4) składa: 

a) w zakresie pkt [10.3.4)]  informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 u.p.z.p.. 
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b) w zakresie pkt [10.3.2)-3)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub  grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

c) w zakresie pkt [10.3.1)] dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości; 

2) dokumenty, o których mowa w 10.4.1)a) i 10.4.1)c) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) dokument, o którym mowa w 10.4.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.1) niniejszej IDW zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszania tej osoby. Zapisy punkt 10.4.2)-3)  
niniejszej IDW stosuje się odpowiednio. 

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 10.3.4),  
składa dokument, o którym mowa w pkt. 10.4.1)a, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 u.p.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy punktu 
10.4.3) stosuje się odpowiednio. 

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 10.3 IDW 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 
punkcie 10.3 IDW, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
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zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy 

7. Zgodnie z Art. 24aa. Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega 
możliwość  dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia  zgodnie z zapisami zawartymi w 
pkt 10.3 niniejszej   IDW,  dla każdego z partnerów osobno. 

2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
Kontraktu w sprawie zamówienia publicznego..  

3. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie 
wiązać wszystkich Partnerów. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
niniejszego zamówienia, są zobowiązani do przedstawienia zamawiającemu 
umowy regulującej ich współpracę 

12. Wadium 

1. Wysokość wadium. 

1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 
wysokości 800.000 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN) 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2014 r., poz. 1804 oraz z 
2015 r. poz. 978 i 1240). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub 
poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie 
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z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące 
elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub 
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, 
numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia 
przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją i/lub poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 

f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: 

(i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 
i 3a u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust.1 u.p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 u.p.z.p., 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 u.p.z.p., co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez  wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub 

(ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na 
warunkach określonych w ofercie, lub 

(iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, lub 

(iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

g) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną 
„za zgodność z oryginałem” – przez osoby odpowiednio upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach 
należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. 

4. Termin wniesienia wadium. 
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1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  

. 

2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych 
w art. 46 u.p.z.p. 

6. Utrata wadium. 

 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a u.p.z.p., z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 u.p.z.p., pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 

u.p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania Oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;  

3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż przed upływem terminu związania ofertą 
oraz nie później niż przed datą zawarcia umowy.  
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3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN 

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Pekao SA 64 1240 1053 1111 0010 1782 8366 

4) W przypadku wniesienia  w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczenia, 
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 
i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub 
poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, 
numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia 
przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją i/lub poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego, 
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f) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 

8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje 
się art. 149 u.p.z.p. 

9) Zabezpieczenie może być wnoszone  według wyboru Wykonawcy w formach 
wymienionych w art. 148 ust 1 u.p.z.p. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący 
sposób:  

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w terminie 
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia Świadectwa  
Wykonania bez uwag, 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady(zgodnie z treścią Części II 
SIWZ) 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego. 

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 
dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) 
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż 
do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
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do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione 
lub kopię takiego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie za zgodność z 
oryginałem.  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane 
przez Wykonawcę w zgodnej, z niniejszą IDW, formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks Karny (Dz. U nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.) art. 297, §1: 
„kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, 
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format 
nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu 
A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Zamawiający prosi o niezałączanie do Oferty stron z informacjami, które nie 
mają wpływu na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a u.p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

7) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6) powyżej, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

b) Wykaz Cen sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej IDW, 

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzony na podstawie 
wzoru stanowiącego  załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

d) Koncepcję rozwiązań technicznych i technologicznych – o zawartości 
zgodnej z załącznikiem nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji 
zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 
5 do niniejszej IDW 

f) Gwarancja technologiczna – Załącznik nr 6 do niniejszej IDW 

g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów złożonych wraz 
z ofertą, 

h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

i) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, wykaże, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 



 
Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 

kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”  
 

Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty 
budowlano-montażowe 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców Strona 28/stron 77 
 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
u.p.z.p. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie 
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych 
na dzień składania ofert  oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a 
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

6. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. (załącznik nr 7) 

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia płynął do Zamawiającego nie 
później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

2). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

3). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4). Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 1). 

 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana 
jest specyfikacja.  

2) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści 
SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. 
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O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację 
na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja. Przepis art. 
38 ust. 4a u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 

17. Zebranie Wykonawców. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich 
Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.  

2. Informację o terminie zebrania Wykonawców Zamawiający udostępni na własnej 
stronie internetowej. 

3. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania 
o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania 
źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępnia na własnej stronie 
internetowej. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski tel. nr 
+48 (prefix) 58 326 01 00, 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia 
Krzyczyńska tel. nr +48 (prefix) 58 326 01 00 . 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Sekretariacie Zakładu 
Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, 
w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  16.08.2017r. do godz.  11.30 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.  

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, POLSKA 

Oferta w postępowaniu na:  

Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w 
Gdańsku, roboty budowlano – montażowe. Nie otwierać przed dniem: 16.08.2017r. 

roku godzina 11.45 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. 
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

21.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, 
przy ul. Jabłoniowej 55, POLSKA 

W dniu  16.08.2017r. o godz.  11.45 

22.  Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 
(paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną 
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 
obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny całej oferty, 

4) termin wykonania zamówienia, 

5) okres gwarancji, 
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6) warunki płatności zawarte w ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

23.  Zwrot oferty  

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 

24.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje 
utraty wadium. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonane będzie po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

25.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2.  Cena oferty jest ceną ryczałtową 

3.  Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, 
nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
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4.  Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 915 z późn. zm), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

5.  W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych 
przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku 
akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na 
Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na 
etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów 
i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 
2164 z późn. zm.) mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ust. 2 
Ustawy o o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z 
późn. zm.). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie 
obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

6.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego IDW oraz w Wykazie Cen zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej IDW. 

7.  Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

26.  Kryteria oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:  

1) Cena – 90 pkt  

2) Koncepcja rozwiązań technicznych i technologicznych – 10 pkt 

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 

Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

Cmin
  • Max  (C) 

gdzie: 
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Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Najniższa Cena”; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty “i”; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 
„Najniższa Cena”. 

 

4. Zasady oceny kryterium „Koncepcja rozwiązań technicznych i technologicznych” 

W przypadku kryterium „Koncepcja rozwiązań technicznych i technologicznych” 
oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 

Pi (Ks) =  
maxKs

Ksi
  • Max  (Ks) 

gdzie: 

Pi(Ks) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Koncepcja 
rozwiązań technicznych i technologicznych”; 

Ksi Ilość punktów za rozwiązania zaproponowane w Koncepcji rozwiązań 
technicznych i technologicznych przez wykonawcę spośród 
wszystkich ważnych i nieodrzuconych Ofert;  

Ks max Największa ilość punktów przyznana za „Koncepcję rozwiązań 
technicznych i technologicznych” spośród wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych Ofert; 

Max (Ks) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 
„Koncepcja rozwiązań technicznych i technologicznych”. 

Zamawiający dokona wyliczenia punktacji za kryterium „Koncepcja rozwiązań 
technicznych i technologicznych” na podstawie sporządzonej przez wykonawcę 
Koncepcji, wykonanej zgodnie z zaproponowanym wzorem załącznika nr 4.  

Zamawiający oczekuje, że w koncepcji zostaną zaprezentowane wszystkie 
rozwiązania i wykonawca odniesie się do wszelkich wymagań, jakie określono w 
PFU. Ponadto Zamawiający oceniając koncepcję w szególności weźmie pod 
uwagę i przydzieli punkty za zaproponowane poniżej rozwiązania: 

1. Rozwiązania technologiczne kompostowania (stabilizacji tlenowej) ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
a) przebudowy istniejącego systemu przenośników w hali sortowni – ob. nr 

304 (węzeł przekierowania materiału do kompostowania i węzeł 
przekierowania frakcji 0 – 80 mm),  max liczba punktów 2 (2 pkt - 
przewyższa wymagania minimalne, 1 – spełnia wymagania minimalne,  0 - 
nie spełnia wymagań minimalnych). 

b) sposobu przygotowania materiału do kompostowania dynamicznego oraz 
załadunku, przerzucania i wyładunku, max liczba punktów - 6 (6 pkt - 
przewyższa wymagania minimalne, 2 – spełnia wymagania  minimalne, 0 - 
nie spełnia wymagań minimalnych. 
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c) przyjętego systemu pomiaru wilgotności i temperatury materiału wewnątrz 
komór uwzględniającego wymagania PFU, max liczba punktów – 6 (6 pkt - 
przewyższa wymagania minimalne, 2 – spełnia wymagania minimalne, 0 - 
nie spełnia wymagań minimalnych). 

2. Rozwiązania i wyposażenie zintegrowanego systemu wentylacji komór 
dynamicznego kompostowania i wentylacji hal przygotowania i obróbki: 
a) zapewnienie hermetyzacji wszystkich obiektów (również w czasie otwarcia 

bram hali) oraz utrzymania w halach temperatury powietrza min. +5°C w 
okresie zimowym, max liczba punktów - 2.( 2- przewyższa wymagania 
minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia wymagań 
minimalnych. 

b) przyjętego systemu napowietrzania materiału wewnątrz komór 
gwarantującego maksymalnie 2,5 % spadek ciśnienia powietrza na wylocie 
z systemu napowietrzania, pomiędzy początkiem a końcem komory max 
liczba punktów - 3 (3pkt - spadek ciśnienia 0-0,99%; 2 pkt - spadek 
ciśnienia 1 -1,99%; lpkt - wymagania minimalne - spadek ciśnienia 2-2,5%; 
0 pkt - nie spełnia wymagań minimalnych - spadek ciśnienia powyżej 
2,5%). 

3. Rozwiązania systemu oczyszczania powietrza przed emisją do atmosfery: 
a) oczyszczanie powietrza, maksymalna liczba punktów 6 (6 pkt - przewyższa 

wymagania minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia 
wymagań minimalnych 

b) zapewnienia ograniczenia emisji odorów na wylocie z komina oraz 
pewności działania, maksymalna liczba punktów 3 (3 pkt - przewyższa 
wymagania minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia 
wymagań minimalnych). 

 
Kryteria oceny koncepcji 

Przez wymagania minimalne, o których mowa w ust 1-3 należy rozumieć określone w 
PFU minimalne wymagania jakie musi spełniać oferowane rozwiązanie, a dla 
parametru „spadek ciśnienia powietrza na wylocie z systemu napowietrzania" 
wymagania minimalne określone pkt 2b. Minimalne wymagania określone w PFU i 
wskazane poniżej będą punktem odniesienia dla oceny spełnienia wymagań 
minimalnych. Za spełnienie tych wymagań minimalnych, każda z ofert uzyska 
odpowiednią ilość punktów, na zasadzie oceny: spełnia - nie spełnia. Uzyskanie 0 pkt 
w jakiejkolwiek ocenie rozwiązań technicznych będzie podstawą do odrzucenia 
oferty. 

Zamawiający przydzieli punkty za zaproponowane rozwiązania uwzględniając 
odpowiednio ,że: 

Ad. 1. Rozwiązania technologiczne kompostowania (stabilizacji tlenowej): 
Ad. 1a. przebudowa istniejącego systemu przenośników w hali sortowni - ob. nr 
304 (węzeł przekierowania materiału do kompostowania i węzeł przekierowania 
frakcji 0 -80  mm), max liczba punktów 2 (2 pkt - przewyższa wymagania 
minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 -nie spełnia wymagań 
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minimalnych). 
 
Wymagania minimalne: 
 

1. Określone w Pkt 4.5.3 strona 50 PFU 
Wsad dostarczony będzie do strefy przyjęcia i przygotowania wsadu za 
pomocą krytego (hermetycznego) przenośnika z istniejącej hali sortowni - ob. 
nr 304. 

2. Zamawiający -wymaga aby przenośniki były zamknięte w obudowie 
nieprzepuszczającej powietrza i odpornej na warunki atmosferyczne 

3. Pkt 4.5.11 str. 71 PFU 
Przepustowość nowych przenośników należy obliczyć przy założeniu czasu 
pracy związanego z przyjmowaniem odpadów 12 h na dobę (od 6.00 do 
18.00). 

4. Pkt 4.2 str. 44 PFU 
Na podstawie powyższego zestawienia przyjęto do realizacji przepustowość 
kompostowni:  

odpady o kodzie 20 01 08 - 30 000 Mg/rok 

materiał strukturalny - 10 000 Mg/rok 

Razem - 40 000 Mg/rok 

Założenia: 

a) ewentualna docelowa nadwyżka odpadów „bio" zostanie przejęta przez 
planowaną docelowo instalację przeróbki frakcji organicznej metodą 
fermentacji beztlenowej z odzyskiem biogazu i kogeneracją, 

b) odpady przewidziane do kompostowania o kodzie 20 01 08 z możliwością 
okresowej wspólnej obróbki wszystkich odpadów „bio". 

c) ciężar objętościowy odpadów „bio" -  0,6  -  0,8 Mg/m3 
d)  ciężar objętościowy materiału strukturalnego - 0,5 Mg/m3 
e) wilgotność materiału - 40 - 60% 

5. Pkt 4.5.11.1 str. 71 PFU 
Wykonawca zaprojektuje i wykona zhermetyzowany układ przenośników 
materiału do kompostowania, łączący projektowana halę przygotowania 
wsadu (ob. nr 409A) z istniejąca sortownią (ob. nr 304) o długości około 135 m 
na estakadzie (nad drogą wewnętrzną zakładu) o wysokości w świetle min. 5 
m. Konstrukcja estakady stalowa. Wykonawca zaprojektuje i wykona 
fundamentowanie słupów estakady z uwzględnieniem istniejących warunków 
gruntowych 

6. Pkt 4.5.11.3 str. 72 PFU 
Dla przekierowania frakcji „mokrej" z hali sortowni do hali przygotowania 
wsadu należy przebudować przesyp między przenośnikami nr 616 i 617. 
Zakłada się, że możliwe jest podniesienie końcówki przenośnika nr 616 i 
zwiększenie jego nachylenia z 11° do około 13° (podniesienie o około 1,2 m). 
Istniejącą obudowę odciągu nad przesypem należy zdemontować. W jej 
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miejsce, po podniesieniu przenośnika nr 616, należy zamontować dodatkowy 
poziomy przenośnik rewersyjny o długości około 5,5 m. Nad nim należy 
wykonać przesyp z przenośnika nr 616 zamknięty od góry odciągiem 
powietrza. 

Przenośnik rewersyjny będzie mógł przekazywać materiał w dwóch 
kierunkach: 

• na nowy przenośnik ustawiony prostopadle do niego i wychodzący z 
hali przez ścianę nad bramą 

• na istniejący przenośnik nr 617 (przepływ materiału jak dotychczas) 
 

Lokalizację projektowanych zmian w układzie przenośników przedstawiono na 
zał. nr 6 do PFU. Długość przenośnika pomiędzy istniejącą sortownią, a 
projektowaną halą przygotowania wsadu około 135 m. Przenośnik 
zlokalizować na wysokości 5 m (w świetle) powyżej drogi na estakadzie. 
Przenośnik zhermetyzowany pod kątem ograniczenia emisji odorów. 

7. Pkt 4.5.11.4 str. 73 PFU 
Dla umożliwienia kierowania frakcji 0-80 mm do tuneli istniejącej kompostowni 
w ob. 401 jak dotychczas i do tuneli obecnie obrabiających frakcję „mokrą" 
konieczne jest: 

• przedłużenie o około 2 m i podniesienie o około 1,2 m przenośnika nr 
127, 

• zamontowanie pod nim w układzie równoległym przenośnika 
rewersyjnego o długości około 4,3 m, przeróbka przesypu przenośnika 
nr 127, 

• przeróbka odciągu końcówki przenośnika nr 617 (przesyp z nowego 
przenośnika rewersyjnego na przenośnik nr 617). 

Lokalizację projektowanych zmian w układzie istniejących przenośników 
przedstawiono na zał. nr 6 do PFU. 

 
Zamawiający uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli: 
 
Zaoferowana przebudowa istniejącego systemu przenośników w hali sortowni 
zapewni przepustowość przenośników większą o 40% oraz zaoferuje konstrukcję 
wsporczą przenośnika poza ciągami komunikacyjnymi tj. rozpiętość przęsła powyżej 
25 metrów.(odpady o kodzie 20 01 08) 
 

 
Ad. 1b. sposobu przygotowania materiału do kompostowania dynamicznego oraz 
załadunku, przerzucania i wyładunku, max liczba punktów - 6 (6 pkt - przewyższa 
wymagania minimalne, 2 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia wymagań 
minimalnych. 
 
Wymagania minimalne: 
 

1. Pkt 4.5.3 str. 50, 51 PFU 
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Wsad dostarczony będzie do strefy przyjęcia i przygotowania wsadu za 
pomocą krytego (hermetycznego) przenośnika z istniejącej hali sortowni - ob. 
nr 304. Materiał strukturalny przygotowany na rozdrabniaczu (zakupionym w 
ramach oddzielnego kontraktu na dostawy) będzie dostarczony do hali 
przygotowania wsadu systemem przenośników oraz alternatywnie 
transportem samochodowym. Należy zaprojektować i wykonać wydzieloną 
strefę wyładowczą dla odpadów dostarczonych przenośnikiem z hali sortowni 
oraz odpadów stanowiących materiał strukturalny. Minimalna powierzchnia 
stref łącznie około 450 m2, przy wysokości magazynowania ok. 2,0 m, z 
zaproponowanym wydzieleniem ścianami oporowymi żelbetowymi dwóch 
boksów magazynowych na obydwa rodzaje odpadów. Substrat przed 
podaniem go do komór kompostowania musi zostać odpowiednio 
zhomogenizowany poprzez wymieszanie odpadów „mokrych" z materiałem 
strukturalnym. Przygotowanie odpowiedniego substratu jest elementem 
technologii kompostowania i jej dobór oraz parametry będą w gestii 
Wykonawcy. Po odpowiednim przygotowaniu materiał (substrat) za pomocą 
ładowarki kołowej będzie załadowany do odpowiedniej komory dynamicznego 
kompostowania z wymuszonym napowietrzaniem. 

Zastosowane rozwiązania techniczne winny umożliwiać rozruch, pracę 
urządzeń i wyposażenia, zlokalizowanych w hali, z uwzględnieniem warunków 
klimatycznych odpowiednich dla miejsca lokalizacji Zakładu Utylizacyjnego. 
Hałas w obiekcie kompostowni jak i na zewnątrz budynku, pochodzący z 
maszyn i urządzeń oraz z urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać 
wartości określonych w przepisach dotyczących środowiska pracy. 

Należy zapewnić wjazd do hali przygotowania wsadu poprzez realizację min. 
jednej bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach min. 5x4,5 m (BxH). Przy 
bramie należy zaprojektować i wykonać kurtynę powietrzną i instalację 
dezodorującą, działającą w czasie jej otwarcia. Otwór w ścianie hali przez 
który będzie przechodził taśmociąg dostarczający odpady z hali sortowni 
należy zaprojektować i wykonać w pełni hermetyczny. 

Na zewnątrz hali należy zaprojektować i wykonać place (obecnie trawnik) 
zapewniające swobodne manewrowanie pojazdom transportowym - 
śmieciarkom, samochodom ciężarowym z nadbudową hakową dla załadunku i 
transportu kontenerów o pojemności do 32m3, wózkom widłowym itp. 

 

2. Pkt 4.5.11.2 str. 72 PFU 
 

Dla potrzeb przygotowania materiału strukturalnego, który wykorzystany 
będzie do prowadzenia procesu stabilizacji/kompostowania odpadów 
organicznych, przewiduje się wykorzystanie rozdrabniacza mobilnego 
(dostawa rozdrabniacza w ramach oddzielnego kontraktu). W rozdrabniaczu 
prowadzone będzie rozdrabnianie odpadów zielonych takich jak gałęzie, 
krzewy, pnie drzew, odpady drewniane, deski itp., które będą mogły 
funkcjonować jako materiał strukturalny, poprawiający strukturę materiału 
wsadowego odpadów organicznych do komór kompostowania. 

Rozdrabnianie prowadzone będzie na wydzielonej części placu 
manewrowego, przylegającego od strony zachodniej do projektowanych 
obiektów kompostowni. Przewiduje się ustawienie rozdrabniacza mobilnego 
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prostopadle do ściany obiektu 409A. Należy zaprojektować i wykonać system 
przenośników materiału strukturalnego spełniający następujące wymagania: 

• rozdrobniony materiał w rozdrabniaczu wyprowadzany będzie do kosza 
zasypowego, umieszczonego nad stacjonarnym przenośnik pochyłym, 

• przenośnik pochyły o długości około 13 m i szerokości taśmy 1,0 m 
zlokalizowany będzie równolegle do ściany obiektu 409A. Przenośnik 
ten transportował będzie materiał strukturalny na wysokość około 4,5 m 
i za pomocą przesypu przekazywał go będzie na końcowy przenośnik 
poziomy, 

• końcowy przenośnik poziomy o długości około 4 mb i szerokości 1,0 m 
wprowadzony będzie do ob. 409A przez zhermetyzowany otwór w 
ścianie o wymiarach około 1,2 x 1,2 m, a materiał strukturalny będzie 
spadał na pryzmę magazynową wewnątrz obiektu 409A, skąd 
pobierany będzie w odpowiedniej ilości przez ładowarkę do 
przygotowania materiału wsadowego do komór kompostujących. 

 

3. Pkt 4.5.1 str 49 PFU 
Sposób oraz dobór odpowiednich środków technicznych niezbędnych do 
prawidłowego przygotowania materiału do kompostowania leży w gestii 
Wykonawcy. Po odpowiednim przygotowaniu materiału, substrat przy pomocy 
ładowarki podawany będzie do komór kompostowni, gdzie będzie poddany 
procesowi kompostowania dynamicznego z wymuszonym napowietrzaniem 
przez około 5 tygodni. W czasie kompostowania materiał będzie przerzucany 
ładowarką między komorami z częstotliwością w początkowej fazie około 1 raz 
na tydzień. 

 
Zamawiający uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli: 
 

Zaoferowane zostanie dodatkowe wyposażenie technologiczne - urządzenie 
stacjonarne do przygotowania materiału do kopostowania dynamicznego lub 
załadunku, przerzucania i wyładunku. 

 

Ad. 1c. przyjętego systemu pomiaru wilgotności i temperatury materiału wewnątrz 
komór uwzględniającego wymagania PFU, max liczba punktów - 6 (6 pkt - 
przewyższa wymagania minimalne, 2 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia 
wymagań minimalnych). 
 
Wymagania minimalne: 
 

1. Pkt 4.5.4 str. 55 PFU 
Optymalny przebieg procesu kompostowania winien być regulowany wilgotnością 
wsadu, zawartością tlenu w powietrzu, ilością powietrza w systemie napowietrzania 
wsadu i temperatury procesu kompostowania. Regulacja parametrów procesu z 
poziomu pomieszczenia centrali sterowniczej.  
Wymaga się, aby pomiar wilgotności odbywał się automatycznie. Pomiar wilgotności 
można realizować miernikami mikrofalowymi lub za pomocą pomiaru stałej 
dielektrycznej. Zamawiający wymaga wynikowego pomiaru wilgotności 
przetwarzanego biologicznie złoża. Stała dielektryczna porowatego złoża 
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biologicznego skorelowana jest z zawartością wody w tym złożu, temperatury złoża 
oraz wolnych przestrzeni powietrznych. Pomiar wilgotności musi być realizowany za 
pomocą urządzeń montowanych na stałe w każdej komorze kompostowania. Mierniki 
winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
Nie dopuszcza się punktowego pomiaru wilgotności, który jest wrażliwy na 
nierównomierność rozkładu wilgotności złoża bioreaktora i może powodować 
nieprawidłowe działanie systemu korekcji wilgotności. Nie dopuszcza się również 
badania wilgotności materiału poddawanego procesowi kompostowania opartego na 
pomiarze wilgotności powietrza odprowadzanego z komory kompostowania. Dla 
zastosowanego pomiaru wilgotności złoża Wykonawca do oferty dołączy 
szczegółowy opis działania zastosowanego pomiaru wilgotności oraz informację, 
gdzie taki pomiar został zrealizowany. 

 

2. Zamawiający oczekuje realizacji wynikowego pomiaru wilgotności złoża. 
Minimalne wymagania Zamawiającego to wynik pomiaru uśredniony oraz 
zraszanie w przypadku minimalnej wilgotności złoża bez podziału na sekcje. 

 
Zamawiający uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli: 
 
Wynikowy pomiar wilgotności złoża będzie realizować miernikami mikrofalowymi lub 
za pomocą pomiaru stałej dielektrycznej oraz będzie umożliwiał: 

1. pomiar wilgotności materiału wsadowego prowadzony na etapie 
przygotowania wsadu 

2. pomiar poziomu wilgotności w dowolnym, wybranym przez operatora miejscu 
w masie lub dla określonych punktów 

 

 
Ad. 2. Rozwiązania i wyposażenie zintegrowanego systemu wentylacji komór 
dynamicznego kompostowania i wentylacji hal przygotowania i obróbki: 
 
 
Ad. 2a). zapewnienie hermetyzacji wszystkich obiektów oraz utrzymania w halach 

temperatury powietrza min. +5°C w okresie zimowym, max liczba punktów - 2.( 2- 
przewyższa wymagania minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie 
spełnia wymagań minimalnych) 

 
Wymagania minimalne: 
 
pkt 4.5.12.6 str. 76, 77 PFU 

Podstawowym celem inwestycji oprócz zagadnień technologicznych procesów 
kompostowania jest pełna hermetyzacja wszystkich projektowanych obiektów 
poprzez ujęcie i oczyszczenie powietrza procesowego emitowanego przez 
dojrzewający kompost,   
a  w szczególności ograniczenie emisji substancji odorowych będących  efektem 
ubocznym tego procesu. Zastosowane rozwiązania mają ograniczać lub 
wyeliminować: 

• niezorganizowaną emisję pyłów i gazów powstających podczas dojrzewania, 
przerzucania i przesiewania kompostu, 
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• ilość odcieków z procesu dojrzewania kompostu ze względu na odcięcie 
powierzchni od wód opadowych (proces dojrzewania zaprojektowano w 
halach), 

• emisję mikrobiologiczną, 
• hałas poprzez zamknięcie prac związanych z technologią kompostowania w 

halach. 
Założenia dla systemu ujmowania i oczyszczania powietrza dla projektowanych 
obiektów: 

• projektowany system wentylacji hal musi być zintegrowany z systemem 
wentylacji technologicznej komór kompostowania dynamicznego, 

• nawiew i wyciąg powietrza tylko mechaniczny do wszystkich obiektów poprzez 
centrale wentylacyjne wyposażone w wymienniki (odzysk ciepła – dla całości 
odciągane powietrza z obiektów) oraz w kanał obejściowy (bypas) – na okres 
letni, 

• we wszystkich obiektach (halach) musi być zagwarantowana min. 2 krotna 
wymiana powietrza na godzinę oraz w komorach odpowiednio (pusta, pełna) - 
7 i 10 w/h, wentylatorownia komór kompostowania – 2 w/h z płynną regulacją 
ilości nawiewanego powietrza w celu zapewnienia podciśnienia w halach 
(również przy otwartych bramach), wymagane podciśnienie w halach min. 8 
Pa, a w komorach kompostowania intensywnego min. 13 Pa 

• w halach jakość powietrza powinna wynosić max – stężenie amoniaku    
14 mg/m3 NH4, stężenie  siarkowodoru  7 mg/m3 H2S, 

• system oczyszczania powietrza powinien gwarantować na wyjściu z komina 
(kominów) biofiltra spełnienie wszystkich dopuszczalnych poziomów 
substancji w powietrzu (w tym redukcję pyłów PM 10 i PM 2,5), zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 24.08.2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1031). 

• zintegrowany system wentylacji hal jak i komór dojrzewania dynamicznego 
powinien być w pełni zautomatyzowany. 

 
Pkt 3.4.6 str. 28 PFU 

Zamawiający wymaga że w okresie zimowym temperatura w halach nie będzie 
niższa niż + 50C. Sprawność wymienników central wentylacyjnych należy 
zaprojektować i wykonać na takim poziomie, by ilość odzyskanego ciepła w okresie 
zimowym pozwoliła na utrzymanie temperatury powietrza w halach powyżej + 50C.  
Nie przewiduje się wykonania dodatkowej instalacji c.o. dla hal. 
Ogrzewanie pomieszczenia sterowni z sanitariatem (ob. nr 603) będzie 
realizowane przy pomocy grzejników elektrycznych 
Zasilanie w sanitariatu w wodę użytkową ciepłą poprzez przepływowy ogrzewacz 
wody. 
 

Pkt 4.5.4 str 53 PFU 

Cała instalacja tj. reaktory, system napowietrzania, biofiltr, płuczka, odprowadzanie 
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odcieków powinny być przystosowana do pracy w warunkach atmosferycznych 
charakterystycznych dla obszaru lokalizacji tj. z założeniem dłuższych (powyżej 2 
tygodni) okresów pracy w temperaturach ujemnych, poniżej -15° C. 

Zamawiający uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli: 
we wszystkich obiektach zostanie zagwarantowana wyższa o minimum 15% niż 2 
krotna wymiana powietrza na godzinę we wszystkich obiektach z płynną regulacją 
ilości nawiewanego powietrza w celu zapewnienia podciśnienia w halach (również 
przy otwartych bramach). 
 

 

Ad. 2 b) przyjętego systemu napowietrzania materiału wewnątrz komór 
gwarantującego maksymalnie 2,5 % spadek ciśnienia powietrza na wylocie z 
systemu napowietrzania, pomiędzy początkiem a końcem komory max liczba 
punktów - 3 (3pkt - spadek ciśnienia 0-0,99%; 2 pkt - spadek ciśnienia 1 -1,99%; 
lpkt - wymagania minimalne - spadek ciśnienia 2-2,5%; 0 pkt - nie spełnia 
wymagań minimalnych - spadek ciśnienia powyżej 2,5%). 

 
 
 
Wymagania minimalne: Pkt 4.5.4 PFU, s. 54 

 
Każda z min. 16 komór winna posiadać niezależny system napowietrzający. System 
napowietrzania winien być zaprojektowany i zbudowany w sposób gwarantujący 
równomierny przepływ powietrza na całej powierzchni komory w całej objętości 
stabilizowanego/kompostowanego materiału. Maksymalna różnica ciśnień powietrza 
na wylocie z systemu  napowietrzania substratu wewnątrz reaktorów, pomiędzy 
początkiem a końcem komory nie może przekraczać 2,5 % (przy pustej komorze). 
Uzyskanie wymaganej różnicy ciśnień w systemie napowietrzania należy 
potwierdzić w ofercie obliczeniami oraz protokołem odbioru pomiaru różnicy 
ciśnień na obiekcie zrealizowanym przez Wykonawcę. Zakłada się, iż system 
napowietrzania będzie umożliwiał doprowadzanie powietrza do materiału 
poddawanego procesowi kompostowania w systemie  pozytywnym przy zachowaniu 
przepływu powietrza w komorze z dołu do góry. 

Zamawiający uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli: 
spadek ciśnienia powietrza na wylocie z systemu napowietrzania, pomiędzy 
początkiem a końcem komory będzie wynosić od 1 do 1,99% to uzyska 2 pkt, jeżeli 
będzie wynosić 0 -0,99% to uzyska 3 punkty. 

Ad. 3. Rozwiązania systemu oczyszczania powietrza przed emisją do atmosfery : 
Ad. 3a) oczyszczanie powietrza, maksymalna liczba punktów 6 (6 pkt - przewyższa 

wymagania minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia 
wymagań minimalnych), 

Wymagania minimalne: 
pkt 4.5.7 str. 61-64 PFU 

Powietrze z projektowanych komór kompostowania dynamicznego i hal za pomocą 
central wentylacyjnych kierowane będzie na odpylacz powietrza i dalej na płuczkę 
wodną (przeciwprądową) z dozownikiem kwasu siarkowego, a następnie do 
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zamkniętego (zabudowanego) filtra biologicznego np.: żelbetowego  z dachem lekkim 
łatwo demontowany z otworami rewizyjnymi lub rozwiązania równorzędnego, gdzie 
powietrze będzie dezodoryzowane i oczyszczane. 
 
Odpylacz powietrza – I stopień oczyszczania  
W celu oczyszczenia powietrza z pyłów należy zamontować filtr (przed centralami 
wentylacyjnymi) w wykonaniu przeciwwybuchowym z blachy stalowej nierdzewnej 
gatunku 1.4301. Filtr doczyści powietrze z pyłów do wartości wymaganych w 
założeniach technologicznych. Do odbioru pyłów zastosować należy worki odporne 
na działanie czynników chemicznych mogących się pojawić w wyniku rozpuszczenia 
się gazów w wodzie, na przykład wody amoniakalnej. Odbiór pyłu z urządzenia musi 
następować do pojemników umożliwiających łatwy ich odbiór (wywóz).  Pierwszy 
stopień oczyszczania powietrza ma za zadanie usuwanie pyłów zawartych w 
powietrzu odciąganym z projektowanych obiektów kompostowni. Wykonawca 
zastosuje (zamontuje) jako I stopień takie urządzenia, które zagwarantują 
wysoki stopień oczyszczania powietrza z pyłów np. filtr, odpylacz (cyklon), 
multicyklon (separator) itp. W przypadku zastosowania skrubera lub odpylacza 
mokrego (natryskowego) jako I stopnia oczyszczania powietrza, w odcieku 
usuwanym ze skrubera lub odpylacza mokrego (ciągle lub okresowo) będzie 
zawarta znaczna ilość pyłów. Istniejąca podczyszczalnia odcieków ob. nr 701 
oparta na technologii odwróconej osmozy nie jest przystosowana do 
oczyszczania ścieków zanieczyszczonych mechanicznie lecz tylko chemicznie. 
Zrzut odcieków ze skrubera lub odpylacza mokrego z dużą zawartością pyłów 
na podczyszczalnię zablokuje (unieruchomi) jej pracę i uszkodzi filtry i 
membrany półprzepuszczalne. 
Zamawiający dopuści zastosowanie skrubera lub odpylacza mokrego jako I 
stopień oczyszczania powietrza (jako rozwiązanie równoważne) , pod 
warunkiem zastosowania recyrkulacji odcieku ze skrubera lub odpylacza 
mokrego oraz szczegółowego przedstawienia przez Wykonawcę sposobu 
(opisu urządzeń) oczyszczenia odcieku ze skrubera lub odpylacza mokrego z 
zanieczyszczeń mechanicznych wraz z określeniem gwarantowanej ilości i 
jakości odcieku po oczyszczeniu oraz opisu odbioru wydzielonego z odcieku 
pyłu (łatwy odbiór i wywóz). Powyższe rozwiązania Wykonawca przedstawi w 
Koncepcji Rozwiązań Techniczno - Technologicznych będącej załącznikiem do 
oferty. 
 
Płuczka – II stopień oczyszczania 
Jako II stopień oczyszczania powietrza procesowego z instalacji Zamawiający 
oczekuje realizacji płuczki chemicznej – przeciwprądowego nawilżacza powietrza. 
Płuczka winna zapewniać: 

• schłodzenie powietrza procesowego; 
• zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza podawanego do biofiltra; 
• usuwanie amoniaku poprzez dozowanie kwasu siarkowego podawanego ze 

stacji dozowania. 
Dla prawidłowej pracy biofiltra płuczka winna zapewniać następujące parametry 
powietrza wyjściowego: 

• wilgotność około 96%, 
• temperatura około 40°C, 
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• ciśnienie         500 – 1500 Pa (w zależności od ilości i wielkości zastosowanych 
wentylatorów). 

Wszystkie parametry muszą być mierzone za pomocą mierników elektronicznych 
oraz za pomocą termometrów, higrometrów i manometrów. 
Płuczka powinna być wyposażona w wannę wychwytową umożliwiająca przejęcie 
potencjalnego wycieku. Zbiorniki z kwasem siarkowym również powinny mieć wannę 
wychwytową umożliwiającą przejęcie całości potencjalnego wycieku. Przewiduje się 
instalację dozowania kwasu siarkowego, która będzie umożliwiała czerpanie kwasu 
bezpośrednio z opakowania zbiorczego (np. paleto pojemnika) a wanna ociekowa 
będzie pozwalała na przechowywanie dwóch paleto pojemników (roboczy i 
zapasowy) o pojemności 1 m3 każdy. Odcieki z płuczki chemicznej nie wolno 
odprowadzać do zbiornika retencyjnego odcieków nr 704, lecz bezpośrednio 
do przepompowni odcieków zlokalizowanej przy zbiorniku nr 704. 
Lokalizacja urządzeń w rejonie hali nr 409C lub w rejonie biofiltra – ob. nr 411. 
Wszystkie urządzenia związane z oczyszczaniem powietrza (I i II stopień) 
muszą być zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniach z wyjątkiem central 
wentylacyjnych, które mogą być zlokalizowane na dachu komór 
kompostowania dynamicznego. Dopuszcza się lokalizację urządzeń 
związanych z oczyszczaniem powietrza w pomieszczeniach wentylatorowi 
komór kompostowania dynamicznego. W przypadku lokalizacji urządzeń 
oczyszczania powietrza w halach (np. 409C lub 409A), powierzchnię zabudowy 
tych obiektów należy dodatkowo zwiększyć o wielkość powierzchni 
zajmowanej przez urządzenia do oczyszczania powietrza. Urządzenia 
oczyszczające powietrze I i II stopnia powinny gwarantować działanie systemu 
wentylacyjnego również w przypadku awarii jednego z zastosowanych 
urządzeń, których ilość nie powinna być mniejsza niż 4 komplety dla stopnia I 
oczyszczania i 4 komplety dla stopnia II oczyszczania. 
 
Biofiltr ob. nr 411 – III stopień oczyszczania 
Wymagania funkcjonalne i technologiczne 
Zadaniem biofiltra jest oczyszczenie i dezodoryzacja powietrza procesowego 
pochodzącego z instalacji kompostowania.  
Powietrze procesowe winno być doprowadzone do biofiltra systemem rurociągów 
poprzez wentylator i po przejściu przez płuczkę oczyszczane końcowo na warstwie 
filtracyjnej biofiltra. 
Dla prawidłowej pracy biofiltra należy zapewnić następujące parametry powietrza 
dolotowego:  

• wilgotność  ok. 96%, 
• temperatura  od 200 do 40°C, 
• ciśnienie  500 – 1500 Pa (w zależności od ilości i wielkości 
zastosowanych wentylatorów). 

Wszystkie parametry muszą być mierzone za pomocą mierników elektronicznych 
oraz za pomocą termometrów, higrometrów i manometrów. 
Obciążenie powierzchni biofiltra (maksymalnie obciążenie m2 materiału filtracyjnego) 
nie powinno być większe niż 110 m3 powietrza procesowego przypadającej na 1m2 

powierzchni czynnej biofiltra na godzinę.  
Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia rozwiązania sposobu kompensacji 
wilgotności i utrzymania temperatury powietrza dolotowego i wypełniacza filtra.  
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Powierzchnia czynna filtra biologicznego nie mniejsza niż 1230 m2 i powinna 
gwarantować jego niskie obciążenie powierzchniowe. Minimalna wysokość warstwy 
materiału filtracyjnego winna wynosić około 1,5 m. Materiał filtracyjny zaprojektuje i 
dostarczy przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca.  
W rozwiązaniach projektowo-konstrukcyjnych filtra biologicznego muszą być 
spełnione warunki: 

• utrzymania stałej wilgotności i wartości pH w odcieku ze złoża filtracyjnego, 

• czasu kontaktu powietrza z materiałem biofiltra nie krótszym niż 50 sekund 

• kontrolowania temperatury i ciśnienia powietrza kierowanego na układ 
oczyszczania, 

• konieczność nawilżania oraz ogrzewania lub schładzania (jeżeli zachodzi taka 
konieczność) powietrza procesowego doprowadzanego do biofiltra. 

Powyższe elementy powinny być kontrolowane i sterowane w pełni automatycznie.  
W zakresie technologii i systemu oczyszczania powietrza przewiduje się, oprócz filtra 
biologicznego wraz z wypełnieniem i płuczki wodnej pionowej z dozownikiem kwasu 
siarkowego 96%, wszystkie niezbędne do ich funkcjonowania urządzenia sterujące i 
kontrolne. Wizualizacja i sterowanie procesem odbywać się będzie z elektronicznego 
pulpitu sterowniczego. (łącznie ze sterowaniem procesu dynamicznego 
kompostowania). 
 
Wykonawca jest zobowiązany tak zaprojektować i wykonać system oczyszczania 
powietrza poprocesowego aby nie były przekraczane poziomy emisyjne określone 
poniżej. 
Dodatkowo w celu umożliwienia kontroli stanu zanieczyszczenia oczyszczonego 
powietrza należy wykonać króćce pomiarowe zainstalowane w płaszczu komina. 
Ponieważ przepisy prawa polskiego nie regulują dopuszczalnych parametrów 
emisyjnych z instalacji MBP Zamawiający określa wartości graniczne emisji na 
wylocie z komina (kominów) biofiltra: dalej tabela nr 4 „poniżej" 
 
 
Zamawiajacy uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli: 
Zaaferowany zostanie dodatkowy stopień oczyszczania powietrza poza 
wymienionym minimum w PFU. 

 

Ad. 3 b) zapewnienia ograniczenia emisji odorów na wylocie z komina oraz pewności 
działania, maksymalna liczba punktów 3 (3 pkt - przewyższa wymagania 
minimalne, 1 - spełnia wymagania minimalne, 0 - nie spełnia wymagań 
minimalnych). 

Pkt. 4.5.7 Tabela nr 4 str. 64-65 PFU Pkt. 6.7.5.5 Tabela nr 8 str. 134 PFU Pkt 4.6 
Tabela nr 7 str. 83 PFU 

Parametry jakościowe 
oczyszczonego powietrza 

badane na wylocie z 
komina (kominów) biofiltra 

Rodzaj emitowanej 
substancji 

Dopuszczaln
e stężenie 
substancji 

Dopuszczalna 
emisja 

[mg/m3] [kg/h] [Mg/r] 

Dwutlenek azotu 20,0 2,2 19,3 
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Merkaptany 4,0 0,44 3,9 

Siarkowodór 4,0 0,44 3,9 

Amoniak 30,0 3,3 29,0 

Octan metylu 15,0 1,6 14,5 

Octan etylu 20,0 2,2 19,3 

Dwusiarczek 
dwumetylu 

1,0 0,1 1,0 

Kwas octowy 40,0 4,4 39,5 

Aldehyd octowy 4,0 0,44 3,9 

Pył ogółem 40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 
PM10 

40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 
PM2,5 

20,0 2,2 19,3 

Odory  400 [ouE/m3] 
50 

[MouE/
h] 

400 
[GouE/ro

k] 
 
Zamawiający uzna, że oferta przewyższa wymagania minimalne jeżeli 
Wykonawca w wyniku zastosowania dodatkowych urządzeń oczyszczających 
powietrze przed emisją do atmosfery i w Koncepcji rozwiązań technicznych i 
technologicznych udzieli dodatkowych gwarancji na zmniejszenie emisji odorów do 
atmosfery (min. 10% mniej niż określono w PFU - tabela nr 4), to uzyska przy ocenie 
dodatkowe punkty." 

 

5. Ostateczna ocena punktowa Oferty. 

 
Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za 
poszczególne kryteria: 

  
Pi = Σ Pi (X) 

gdzie : 
Pi ocena punktowa Oferty "i"; 
Σ Pi (X) suma ilości punktów, jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne 

kryteria. 
 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 
ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub 
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
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koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub 
kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

27.  Oferta z rażąco niską ceną. 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); . 

2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 
zamówienie; 

4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku, gdy całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) Od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i 
usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 
2 u.p.z.p.lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 
27.1.chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu postepowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
Zamawiajcy może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
pkt. 27.1. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub  
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2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 

28.  Uzupełnienie oferty.  

 
1.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
u.p.z.p, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
2.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 
postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy, do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.. 

 

29.  Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 
1)  oczywiste omyłki pisarskie, 
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
-    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została 

poprawiona. 
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2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p. 

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p. 

30. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 pkt 1) i 8) u.p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie punktu 30.2 IDW. 

31.  Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   

32.  Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

1) 3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, wyborze 
najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę, albo imię i nazwisko,  siedzibę albo 
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miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy którego ofertę wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 u.p.z.p., braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 u.p.z.p., informacja, o której 
mowa w pkt 32.3.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające 

 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt 32.3.1) i 32.3.4), na stronie internetowej.  

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrebnym pismem zostanie 
wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w 
Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. 

33.  Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych, które powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia.  

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej;  

2. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

3. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

4. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w 
trybie wskazanych w części II niniejszej SIWZ.  

5. jest nieważna: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
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2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 
SIWZ.  

8. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć: 

a)  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca 
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej 
zgodnie z Klauzulą 18 wzoru Kontraktu: 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane 
powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy. 

b) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby o których mowa w pkt. 
9.3.b) wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do 
właściwych izb samorządowych 

c) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, 

d) umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 10 niniejszej IDW, w odniesieniu 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została 
uznana za najkorzystniejszą. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować niemożnością zawarcia 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 

34. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
sytuacjach określonych w art. 93 u.p.z.p. . 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

35.  Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów u.p.z.p.. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
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oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 

 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

 

2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
u.p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 u.p.z.p zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej, 

3) wobec czynności innych niż wymienione w punktach 35.2.1) i 35.2.2) – 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w 
art.180-198 u.p.z.p. 

3. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p. 

 

36.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie i/lub pisemnie 
i/lub faksem. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje elelktronicznie i/lub faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w u.p.z.p. 

 

37.  Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający, na podstawie art. 36b ust. 1 u.p.z.p., żąda wskazania przez 
Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców 
(jeśli są znane). Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 
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38.  Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1a 

Wzór Formularza Oferty 

wraz z Załącznikiem do Oferty (FIDIC) 

2.  Załącznik nr 2 Wzór wykazu cen 

3.  Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

4.  Załącznik nr 4 Wzór koncepcji rozwiązań technicznych i 
technologicznych 

5.  Załącznik nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w 
realizacji zamówienia  

6.  Załącznik nr 6 Wzór gwarancji technologicznej 

7.  Załącznik nr 7 Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej 

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

                                                
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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3) cena Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT 
(netto):...............................PLN (słownie:....................................................PLN) 

plus należny podatek VAT ....... % w wysokości.........................PLN          
(słownie: …………………………………PLN)  

co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) 
(brutto):..............................PLN (słownie: ...................................................PLN) 

4) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 
niniejszego zamówienia, 

5) gwarantujemy 60 - miesięczny okres gwarancji na całość robót będących 
przedmiotem zamówienia od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości 
Robót, 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II 
SIWZ, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę 
zgodnie z treścią pkt. 12 IDW, 

9) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

10)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), [żadne 
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]3 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

1    

2    

Uzasadnienie utajnienia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

…………………………………………………………………………. 

                                                
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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12) [nie zamierzam (y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierza (y) powierzyć 

podwykonawcom]4 

13) Oferta została złożona na [.................]4 ponumerowanych stronach. 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

                                                
4 Wypełnia Wykonawca. 

l.p. Nazwa części zamówienia 
Nazwa Podwykonawcy (o ile jest znana) 

1   
2   
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 Załącznik nr 1A – (Załącznik do Oferty FIDIC) - wykaz Klauzul zgodnie z 
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ. 

 

Na ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta złożona przez5: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty. 
 

Pozycja 
Klauzule 

Warunków 
Kontraktu 

Zapis 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  

1.1.2.2 & 1.3 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.  
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
Polska 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 
Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez 
Zamawiającego nie później niż 7 dni od daty 
zawarcia niniejszego Kontraktu 

Czas na Wykonanie 1.1.3.3  530 dni 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 
Do upływu 12 miesiąca od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.  

                                                
5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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System transmisji 
elektronicznej 1.3 

Telefaks lub e–mail, winny być każdorazowo 
potwierdzone niezwłocznie na piśmie. 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język wiodący 1.4 Język polski 

Język komunikatów 1.4 Język polski 

Termin udostępnienia Placu 
Budowy 

2.1 

Zamawiający w terminie 7 dni od powiadomienia 
o Dacie Rozpoczęcia, jednak nie później niż w 
ciągu 42 dni od podpisania Kontraktu przez 
wszystkie Strony, da Wykonawcy prawo dostępu 
do wszystkich części Placu Budowy i 
użytkowania. 

Kwota Zabezpieczenia 
Wykonania  

4.2 
10% Ceny Kontraktowej (włącznie z VAT) 
określonej w Akcie Umowy. 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Odszkodowanie umowne za 
opóźnienie dla Robót 

8.7  
0,1 % Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej za 
każdy dzień opóźnienia. 

Minimalna kwota 
Przejściowego Świadectwa 
Płatności 

14.4 

I. Pierwsze świadectwo kwota 500 000,00 PLN 
netto (zgodnie z wykazem płatności)  
II. Kolejne świadectwa Przejściowe kwota 1 000 
000,00 PLN netto (zgodnie z wykazem 
płatności) 
III. Ostatnie świadectwo Przejściowe kwota 1 
000 000,00 PLN netto (zgodnie z wykazem 
płatności). 

Waluta płatności 14.15 PLN  

Maksymalna kwota 
odszkodowań umownych  17.1 Wartość szkody rzeczywistej. 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
odnośnie polis  

18.1 Przed podpisaniem Kontraktu. 

Minimalna kwota 
ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowego i deliktowego. 

18.2 
18.3 

na kwotę: 4.000.000,- PLN,- na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

Minimalna kwota 
ubezpieczenia projektowania 

18.5 na kwotę: 2.000.000,- PLN,- na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

Strony wspólnie powołają Komisję w terminie 28 
dni od przedłożenia przez którąkolwiek ze Stron 
drugiej stronie powiadomienia o zamiarze 
przedstawienia sporu Komisji rozjemczej   

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 Komisja będzie się składała z trzech osób. 
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Członkowie Komisji 
Rozjemczej (jeśli nieustaleni) 
wyznaczeni przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (ul. Trębacka 
4, lok. 429, 00-074 Warszawa) lub osoba 
wskazana przez Prezesa. 

Miejsce rozstrzygania 
sporów 20.6 Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 
 
 
 
3. Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 2 - Wzór wykazu cen 

Na ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA  

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez6: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ CEN: 

 

Elementy 
przedmiotu 
zamówienia 

Zakres robót 

Kwota 
w PLN 

bez 
VAT 

Kwota 
w PLN 
wraz z 
VAT 

1. Projektowanie   

1.1 Projekt budowlany   

1.2 Projekty wykonawcze   

1.3 Usługi geodezyjne i geologiczne   

1.4 
Dokumentacja powykonawcza i pozostałe dokumentacje 
uzupełniające    

1.5 Uzyskanie dwóch decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin   

 

                                                
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Elementy 
przedmiotu 
zamówienia 

Zakres robót 

Kwota 
w PLN 

bez 
VAT 

Kwota 
w PLN 
wraz z 
VAT 

2. Roboty budowlane   

2.1.  
Reaktory (komory) dynamicznego kompostowania - ob. nr 
408A i 408B   

2.1.1. Roboty budowlane   

 a) konstrukcje fundamentowe komór   

 b) płyta żelbetowa z betonową warstwą wyrównawczą i posadzką   

 c) komory kompostowania dynamicznego   

 
d) instalacje wod-kan, wentylacja, oświetlenia i słaboprądowa 

(AKPiA)   

2.1.2. Technologia i wyposażenie technologiczne   

2.2. Hale obróbki frakcji mokrej - ob. nr 409A, 409B, 409C   

2.2.1. Roboty budowlane   

 a) konstrukcje fundamentowe dla wszystkich hal   

 
b) posadzka zbrojona z betonową warstwą wyrównawczą dla 

wszystkich hal   

 c) konstrukcja wraz z kompletnym wyposażeniem hali  
-  przygotowanie wsadu (ob. 409A)   

 
d) konstrukcja wraz z kompletnym wyposażeniem hali - łącznik 

operacyjny (ob. 409B)   

 
e) konstrukcja wraz z kompletnym wyposażeniem hali - obróbka 

końcowa (ob. 409C)   

 f) mury oporowe ścian wszystkich hal   

 g) wentylacja hal oraz dezodoryzacja bram   

 h) instalacje wod-kan, oświetlenie, słaboprądowe (AKPiA)   

2.2.2. 
Technologia i wyposażenie technologiczne w tym taśmociąg 
pomiędzy sortownią a halą obróbki frakcji mokrej oraz dla materiału 
strukturalnego 

  

2.3. Plac odkładczy frakcji 0 – 80 mm – ob. nr 410    

2.3.1. Roboty budowlane   

 a) posadzka zbrojona z betonową warstwą wyrównawczą   

2.4. Biofiltr   

2.4.1. Roboty budowlane   

 a) konstrukcje fundamentowe biofiltra   

 b) konstrukcja biofiltra i zadaszenie   

 
c) połączenie instalacji technologicznych biofiltra z obiektami 

kompostowni   

2.4.2. 
Technologia i wyposażenie technologiczne (odpylacz, płuczki, 
biofiltr, komin)   
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Elementy 
przedmiotu 
zamówienia 

Zakres robót 

Kwota 
w PLN 

bez 
VAT 

Kwota 
w PLN 
wraz z 
VAT 

2.5. 
Zbiornik retencyjny na ścieki opadowe z pompownią ścieków  
- ob. nr 706   

2.5.1. Roboty budowlane   

 a) konstrukcje fundamentowe zbiornika   

 b) konstrukcja zbiornika i wyposażenie   

 c) technologia i instalacje technologiczne   

2.6. 
Przyłącza i sieci oraz stacja transformatorowa z dyspozytornią 
- ob. nr 603   

2.6.1. Roboty budowlane   

 
a) przyłącze elektroenergetyczne, sieć SN i trafostacja, 

dyspozytornia, kolizje z istniejącym uzbrojeniem   

 b) przyłącza wodociągowe   

 c) przyłącza kanalizacyjne i sieci   

 d) automatyka - sieci   

2.7. Drogi i zieleń   

2.7.1. Roboty budowlane   

 a) niwelacja terenu   

 b) drogi dojazdowe i podjazdy    

 c) chodniki      

 d) zieleń         

2.8. Przebudowa przenośników w hali sortowni - ob. nr 304   

2.8.1. Roboty budowlano - montażowe   

 
a) zmiana przenośników frakcji 0 - 80 mm w rejonie istniejącej 

kompostowni   

 b) węzeł przekierowania frakcji mokrej w rejonie kompostowni   

2.9. Adaptacja zbiornika retencyjnego technologicznego  
- ob. nr 704   

2.9.1. Roboty budowlane   

 a) konstrukcje uzupełniające i wyposażenie   

 b) technologia i instalacje technologiczne   

3. 
Inne proponowane przez Wykonawcę,  w tym zaplecze 
budowy   

RAZEM CENA   
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Wykonawca oświadcza, że ceną Oferty objął pełen zakres usług, robót i dostaw niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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 Załącznik nr 3 - Wzór – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

 

Na ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA  

 

 

WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

edytowalna wersja dostępna pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
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Załącznik nr 4 - Wzór koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych 

Na ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA  

 

WYKONAWCA: 

Niniejszy wniosek zostaje złożony przez7: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
 
 
WYMAGANA ZAWARTOŚĆ KONCEPCJI ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH 

 
1. Zagospodarowanie terenu  

Opis planu zagospodarowania terenu wraz z załącznikami graficznymi z 
naniesionymi: 

a)  lokalizacją obiektów budowlanych 
b)  układu dróg i placów technologicznych 
c)  schematu przebiegu sieci wewnątrzzakładowych i przyłączy innych 

informacji Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 
2. Rozwiązania technologiczne kompostowania (stabilizacji tlenowej) ze 

szczególnym uwzględnieniem: 
a) przebudowy istniejącego systemu przenośników w hali sortowni – ob. nr 

304 (węzeł przekierowania materiału do kompostowania i węzeł 
przekierowania frakcji 0 – 80 mm). 

b) sposobu przygotowania materiału do kompostowania dynamicznego oraz 
załadunku, przerzucania i wyładunku. 

                                                
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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c) sposobu rozwiązania połączenia płyty konstrukcyjnej fundamentowej z 
posadzką napowietrzającą i odprowadzającą odcieki w komorach 
kompostowania dynamicznego oraz rozwiązania posadowienia tego 
obiektu, 

d) przyjętego systemu pomiaru wilgotności i temperatury materiału wewnątrz 
komór uwzględniającego wymagania PFU. 

e) przyjętego systemu i wyposażenia napowietrzania i regulacji parametrów 
procesu w komorach kompostownia dynamicznego. 

3. Rozwiązania i wyposażenie zintegrowanego systemu wentylacji komór 
dynamicznego kompostowania i wentylacji hal przygotowania i obróbki ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
a) sposobu zapewnienia pewności hermetyzacji wszystkich obiektów (również 

w czasie otwarcia bram hali) oraz utrzymania w halach temperatury 
powietrza min. +50C w okresie zimowym. 

b) przyjętego systemu wentylacji hal oraz systemu kanałów wentylacji 
mechanicznej nawiewnej i wywiewnej zapewniającej  w halach min. 2 
wymiany na godzinę, w komorach min 7 wymian na godzinę (puste) 
lub min 10 wymian na godzinę (pełne), 

c) przyjętego systemu napowietrzania materiału wewnątrz komór 
gwarantującego maksymalnie 2,5 % spadek ciśnienia powietrza na wylocie 
z systemu napowietrzania, pomiędzy początkiem a końcem komory. 

4. Rozwiązania systemu oczyszczania powietrza przed emisją do atmosfery ze 
szczególnym uwzględnieniem 
a) oczyszczania wstępnego powietrza (odpylanie, płuczki), 
b) biofiltra, 
c)  zapewnienia ograniczenia emisji odorów na wylocie z komina i na granicy 

zakładu oraz pewności działania. 
5. Rozwiązania i wyposażenie systemu gospodarki odciekami dla 

projektowanych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem: 
a) rozwiązania adaptacji i modernizacji istniejącego zbiornika odcieków – ob. 

nr  704, 
b) systemu zbierania odcieków i ich recyrkulacji, w tym odcieków 

pochodzących z systemu oczyszczania powietrza procesowego, 
c) wyposażenia i przyjętego sposobu oczyszczania odcieków przed ich 

zawracaniem do procesu, w tym odcieków pochodzących z systemu 
oczyszczania powietrza procesowego. 

d) Schematu technologicznego gospodarki wodno-ściekowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem odcieków technologicznych, odcieków 
pochodzących z systemu oczyszczania powietrza procesowego  

6. Rozwiązania systemu automatyki, sterowania i wizualizacji wszystkich 
projektowanych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem: 
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a) rozwiązania zintegrowanego sterowania systemu wentylacji komór 
dynamicznego kompostowania i wentylacji hal umożliwiającego 
hermetyzację (utrzymanie podciśnienia) wszystkich obiektów, 

b) wyposażenia niezbędnego dla utrzymania poprawności procesu stabilizacji 
tlenowej frakcji odpadów „bio”, 

c) rozwiązań systemu sterowania pracą komór z uwzględnieniem 
automatycznego otwarcia bram komór po zakończeniu  procesu z 
jednoczesną możliwością otwarcia ręcznego w stanach wyższej 
konieczności, 

d) powiązania z istniejącym systemem automatyki i sterowania na terenie 
zakładu z uwzględnieniem blokad i sterowania przepompowni wód z 
zalewu Kozackiego, studni barierowych, odcieków i ścieków deszczowych. 

, 

Koncepcja powinna także zawierać: 
1. Obliczenia bilansowe przepływu masowego i objętościowego. 
2. Opisy przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i 

materiałowych. 
3. Wykaz urządzeń oraz wyposażenia z podaniem producenta, typu urządzenia, 

miejsca zastosowania (dane Zmawiających) zgodnie z tabelą poniżej . 
4. Schematy technologiczne, w tym gospodarka wodno- ściekowa, wentylacja, 

gospodarka odpadami. 
5. Rysunki (rzuty i przekroje) proponowanych rozwiązań technologicznych i 

konstrukcyjnych. 
 
Tabela nr 1 do załącznika nr 4„Wykaz urządzeń” 

I II III IV V 

Lp Nazwa urządzenia 

Typ urządzenia, podstawowe 

dane technologiczne, ilość 

sztuk, moc, przepustowość, 

etc. 

Producent 
Miejsce zastosowania 

(dane Zamawiających) 

1 
System pomiaru 

temperatury 

2 
System pomiaru 

wilgotności 

3 

System pomiaru 

zawartości tlenu w 

powietrzu procesowym 

4 
System napowietrzania i 

odprowadzenia odcieków 

w boksach 
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5 Centrale wentylacyjne 

6 Wentylatory 

7 System pomiaru ciśnienia 

8 System pomiaru PH 

9 
Analizator emitowanej z 

komina substancji  

10 Przenośniki 

11 
System dezodoryzacji 

powietrza 

12 

System oczyszczania 

powietrza procesowego I 

stopień 

 

13 

System oczyszczania 

powietrza procesowego II 

stopień (płuczka) 

14 

System oczyszczania 

powietrza procesowego III 

stopień (biofiltr) 

15 
System oczyszczania 

powietrza procesowego IV 

stopień (opcjonalnie) 

 
Wykonawca wypełnia kolumnę nr V  tylko dla wiersza od 1 do 4. 

Koncepcja powinna zawierać również kalkulację prognozowanych kosztów 
operacyjnych dla instalacji kompostowania o przepustowości 40.000 Mg/rok zgodnie 
z poniższą tabelą: 
 

KALKULACJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH KOMPOSTOWNI 
(wypełnia Wykonawca, kwoty netto) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

PLN/rok PLN/rok PLN/rok PLN/rok PLN/rok 

1. Koszty materiałów eksploatacyjnych 

 
1.1.  Obiekt nr 408A i 408B      

‐       wentylacja 

‐       technologia 

1.2.  Obiekt nr 409A 

‐       wentylacja 

‐       przenośnik z sortowni nr 304 

 
 ‐    technologia 

1.3.  Obiekt nr 409B 

‐       wentylacja 



 
Przedsięwzięcie „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu 

kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”  
 

Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty 
budowlano-montażowe 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców Strona 69/stron 77 
 

 ‐    technologia 

1.4.  Obiekt nr 409C 

‐       wentylacja 

 ‐    technologia 

1.5.      Obiekt nr 411 

‐  wentylacja 

 
 ‐    technologia 

1.6.  Obiekt nr 603 

‐   wyposażenie 

1.7.  Obiekty nr 704  i 706 

‐   przepompownie 

‐   technologia 

 
2. Koszty preglądów i konserwacji 

2.1.  Obiekt nr 408A i 408B 

‐       wentylacja 

‐       technologia 

2.2.  Obiekt nr 409A 

‐       wentylacja 

 
‐       przenośnik z sortowni nr 304 

 ‐    technologia 

2.3.  Obiekt nr 409B 

‐       wentylacja 

 ‐    technologia 

2.4.  Obiekt nr 409C 

 
‐       wentylacja 

 ‐    technologia 

2.5.      Obiekt nr 411 

‐  wentylacja 

 ‐    technologia 

2.6.  Obiekt nr 603 

 
‐   wyposażenie 

2.7.  Obiekty nr 704  i 706 

‐   przepompownie 

‐   technologia 

3.  Koszty serwisowe 

3.1.  Obiekt nr 408A i 408B 

 
‐       wentylacja 

‐       technologia 

3.2.  Obiekt nr 409A 

‐       wentylacja 
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‐       przenośnik z sortowni nr 304 

 ‐    technologia 

3.3.  Obiekt nr 409B 

‐       wentylacja 

 ‐    technologia 

3.4.  Obiekt nr 409C 

 
‐       wentylacja 

 ‐    technologia 

3.5.      Obiekt nr 411 

‐  wentylacja 

 ‐    technologia 

3.6.  Obiekt nr 603 

 
‐   wyposażenie 

3.7.  Obiekty nr 704  i 706 

‐   przepompownie 

‐   technologia 

RAZEM 

 
 

 
 
Przy kalkulacji kosztów eksploatacji systemu wentylacji hal należy przyjąć pracę 
urządzeń przez 24 godz./dobę przez 365 dni w roku. 
Koszty przeglądów i konserwacji należy skalkulować dla okresu 5 letniego, zgodnie z 
załączonym przez Wykonawcę w osobnym zestawieniu, harmonogramem 
przeglądów i konserwacji.  
Koszty serwisowe należy skalkulować dla okresu 5 letniego, zgodnie z załączonym 
przez Wykonawcę w osobnym zestawieniu, harmonogramem  serwisowania 
urządzeń technologicznych kompostowni (z wyłączeniem ładowarek, samochodów i 
innego sprzętu nie objętego kontraktem).   

 
Ponadto: 

Wykonawca winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, urządzeń czy 
wyposażenia, rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposób 
pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich 
postawionych wymagań. 
Wykonawca wskaże (dane Zamawiających), gdzie zastosowano oferowane 
rozwiązania technologiczne spełniające wymagania określone w SIWZ i PFU, a 
dotyczące technologii instalacji do stabilizacji tlenowej, zgodnie z tabelą nr 1 do 
załącznika nr 4 – „wykaz urządzeń” 
Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia 
oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających 
charakter prototypowy. 
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PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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Załącznik nr 5 – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 
zasobów 

NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowani w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku. Roboty budowlano - montażowe 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Ja……………………………………………………*, działając w imieniu 
……………………………..** zobowiązuję się do oddania …………………………….***  
do dyspozycji zasobów dotyczących**** …………………………………… na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na Roboty  
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania 
niniejszego wniosku w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 

* ‐ podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie  
** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby  
*** - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby  
**** - odpowiednio wpisać: zdolności techniczne lub zawodowe i/lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa 
Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 3 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i 
nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych 
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udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają 
osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu. 
 

 

PODPIS: 
 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię 

osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania 
niniejszego 

wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszego 
wniosku w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      

      

*wykonawca skreśla niepotrzebne 
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Załącznik nr 6 – Wzór gwarancji technologicznych. 
 

NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowani w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku. Roboty budowlano - montażowe 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

  
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku 
ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
 
WYKONAWCA: 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

 
w stosunku do sprawności technologicznej instalacji osiągniętej w czasie Prób Końcowych oraz w 
czasie Prób Eksploatacyjnych, tych ostatnich prowadzonych w okresie 120 dni od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót udzielam następujących gwarancji technologicznych i 
jakościowych: 
 
L.p. Specyfikacja instalacji Wydajność minimalna 

1 

Wydajność nominalna hermetycznej instalacji jako uzupełnienie 
istniejącego systemu kompostowania w zakładzie utylizacyjnym 
w Gdańsku w ilości min. 40.000 Mg/rok, w tym 30.000 Mg/rok* 
odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych tzw. 
„mokrych” oraz 10.000 Mg/rok  tzw. odpadów strukturalnych: 

• kompostowanie intensywne w komorach 

• dojrzewanie w pryzmach 

 
 
 
 

40.000    Mg/rok 
32.000    Mg/rok 

2 

Uzyskanie dwóch decyzji w sprawie pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego 

uprawę roślin wraz z niezbędnymi załącznikami do Ministra 

właściwego do spraw rolnictwa wraz z uzyskaniem dwóch 

decyzji  osobno dla odpadów o kodzie 20 01 08 i osobno dla 

odpadów o kodach 02 01 03, 02 01 07, 02 01 83, 02 02 03, 02 

03 04, 02 03 81, 02 03 82, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 

04, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 16 03 80, 16 03 06, 

19 12 07, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02  

- 
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Pozostałe gwarancje technologiczne: 

 

 

Ll.p. Specyfikacja  
Wymagane parametry 

technologiczne 

 
1 

 
Czas stabilizacji fazy intensywnej w komorach min. 5 tygodni 

 
2 

 
Czas stabilizacji fazy dojrzewania w pryzmach min. 3 tygodnie 

3 

Redukcja masy odpadów podczas fazy 

kompostowania w komorach  

min. 20 %, 

4 

Redukcja masy odpadów  po dwóch fazach 

kompostowania (w komorach i w hali 

dojrzewania) 

min. 32 %, 

5 

Temperatura samozagrzewania gotowego 

kompostu wg PN-EN 16087-2:2011E 

≤ 30°C 

6 

Osiągnięcie parametrów po całkowitym procesie 

tj.: po dwóch fazach kompostowania   

AT4 < 10 mg O2/g s.m. 

7 

Krotność wymian powietrza w obiektach 

kompostowni  

- w halach min. 2 w/h 

- w komorach min. 7 w/h (pusta) 

lub min. 10 w/h (pełna) 

8 

Podciśnienie  w obiektach: 

• w halach ob. nr 409A, 409B, 409C 

• w komorach ob. nr 408A, 408B 

 

8 ÷ 12 Pa 

13 ÷ 16 Pa 

9 

Parametry jakościowe 

oczyszczonego powietrza 

badane na wylocie z komina 

(kominów) biofiltra 

Rodzaj 

emitowanej 

substancji 

Dopuszczalne 

stężenie 

substancji 

Dopuszczalna emisja 

[mg/m3] [kg/h] [Mg/r] 

Dwutlenek azotu 20,0 2,2 19,3 

Merkaptany 4,0 0,44 3,9 

Siarkowodór 4,0 0,44 3,9 

Amoniak 30,0 3,3 29,0 

Octan metylu 15,0 1,6 14,5 

Octan etylu 20,0 2,2 19,3 

Dwusiarczek 

dwumetylu 
1,0 0,1 1,0 

Kwas octowy 40,0 4,4 39,5 
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Ll.p. Specyfikacja  
Wymagane parametry 

technologiczne 

Aldehyd octowy 4,0 0,44 3,9 

Pył ogółem 40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 

PM10 
40,0 4,4 39,5 

Pył zawieszony 

PM2,5 
20,0 2,2 19,3 

Odory  400 [ouE/m3] 
50 

[MouE/h] 

 400 

[GouE/rok] 

 
 
 
 Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa 

Wykonawcy 
 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć 
Wykonawcy 

 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej 

Przedmiot zamówienia: 
 

NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ:  

Projektowanie i budowę hermetycznej kompostowani w Zakładzie 
Utylizacyjnym w Gdańsku. Roboty budowlano - montażowe 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  20/PN/2017 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 
 
2. WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
nie należę(my) do grupy kapitałowej,  o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). * 
 
należę(my) do grupy kapitałowej,  o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne 
oferty w niniejszym postępowaniu:.* 
 
wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
3. PODPIS(Y): 
 
l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(y
ch) do 
podpisania 
niniejszej oferty 
w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc

y(ów)  

Miejscow
ość  

I data 

      

      

 


